
 

 

 

 

 
 

BIULETYN 
organizacyjno-sportowy (konkurencje F2B i F4B/P) 

 

Miejsce rozgrywania zawodów: lotnisko Bemowo (wjazd od ulicy Księżycowej). 
Współrzędne GPS miejsca zawodów: 52.272917 (N), 20.895897 (E) 

 
 ORGANIZATOR: Bemowskie Centrum Kultury 

  
 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

- posiadanie licencji Aeroklubu Polskiego ważnej na rok 2015, 
- dokonanie zgłoszenia (rejestracja „ON-LINE” na stronie www.artbem.pl/aeromodelklub), 

 w terminie do 31 sierpnia 2014 r. 
- przysłanie mailem „Informacji dla komentatora”  

- wniesienie opłaty wpisowej (zawodnicy: 50 zł – seniorzy i 10 zł – juniorzy) - przy rejestracji. 

- udział w spotkaniu integracyjnym 20 zł 
 

 REGULAMINY 

Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na Uwięzi (makiet F4B/P oraz modeli F2B) rozegrane 
zostaną zgodnie z przepisami Kodeksu FAI oraz Regulaminu Aeroklubu Polskiego – linki do 
aktualnych regulaminów podane są na stronie organizatora www.artbem.pl/aeromodelklub 
 

 KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Bogdan Wierzba (Bemowskie Centrum Kultury); 

 

 KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

Roman MUCHA (sędzia prowadzący) Aeroklub Częstochowski 

Adam WETOSZKA Aeroklub „ORLĄT” w Dęblinie 

Andrzej PIKOSZ KML Łaskiego Domu Kultury 

 

 ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE: 

Wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy i osoby towarzyszące) załatwiają 
zakwaterowanie i wyżywienie – we własnym zakresie. Na lotnisku będzie funkcjonowało stoisko 
gastronomiczne (w namiocie cateringowym). 
 
Hotele w pobliżu lotniska: 
 

Hotel 212 (dawny Hotel TINA obok hipermarketu TESCO) 

Recepcja tel. (22) 664 97 20,  e-mail: recepcja@hotel212.pl,  http://hotel212.pl/kontakt  

http://www.artbem.pl/aeromodelklub
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Oferta specjalna „Hotelu 212” dla uczestników (na hasło DML): 

Rezerwacja standardowa (płatność w recepcji) 
Rezerwacja gwarantowana (opłacona przed 
przyjazdem) 

Pokój 1 os. 110 PLN Pokój 1 os. 100 PLN 

Pokój 2 os. 160 PLN Pokój 2 os. 150 PLN 

Pokój 3 os. 210 PLN Pokój 3 os. 200 PLN 

Pokój 4 os. typu studio 250 PLN Pokój 4 os. typu studio 240 PLN 

 
Hostel Place4Us 
ul. Sosnowiecka 35 (bardzo blisko lotniska) 
01-496 Warszawa 
Tel: 515-288-564, mail: info@place4us.pl, http://www.place4us.pl  
Noclegi w pokojach 2,3,4-osobowych, w cenie już od 40 zł od osoby – więcej informacji na 
stronie internetowej hostelu. 

 

 UBEZPIECZENIA: 

- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub 

majątkowe) wyrządzone przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym 
uczestnikom zawodów. 

- modelarze-piloci (zawodnicy oraz wykonawcy pokazów modelarskich) zobowiązani są 
do posiadania polisy OC - jak dla osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. 

- uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy, sędziowie i obsługa) będą ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW). 

 

 OCENA STATYCZNA MAKIET 

Ocena statyczna makiet F4B/P będzie przeprowadzona w namiocie na starcie. 
 

 KONTROLA NACIĄGU LINEK UWIĘZI 

Przed rozpoczęciem lotów modeli F2B i F4B/P organizator przeprowadzi kontrolę 
wytrzymałości układu sterowniczego na rozciąganie, zgodnie z przepisami Kodeksu FAI – 
odpowiednio pkt. 4.2.4. oraz 6.2.2.  

 

 DEPOZYT MODELI z soboty na niedzielę 

Organizator zdeponuje modele zainteresowanych zawodników w hangarze lub budynku 
Aeroklubu Warszawskiego. 

 SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

Dla wszystkich oficjalnych uczestników (sędziów, zawodników, zgłoszonych osób 
towarzyszących oraz organizatorów). 

Kontakt:  
Bemowskie Centrum Kultury 
Bogdan Wierzba – tel. 519-047-135 
Aeromodelklub Artbem 
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